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Stena Recycling AB:s remissvar på promemorian
Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet:
Rapportering och miljösanktionsavgifter
Inledning
Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen med sju verksamhetsområden på mer än
200 platser i tio länder. Koncernen har en nettoomsättning på nästan 27 000 MSEK. Varje år
återvinner och förädlar Stena Metall sex miljoner ton avfall och uttjänta produkter samt förser
kunder med nödvändiga råvaror, stålprodukter och marina bränslen. Genom forskning och
utveckling arbetar vi för att möta framtidens utmaningar med nya, hållbara lösningar. Stena
Metalls nästan 4 000 medarbetare samarbetar nära med partners och kunder för att skapa
värde ur såväl ett affärsperspektiv som för miljön och samhället i stort.

Sammanfattning av Stena Recyclings inställning
•

Stena Recycling är medlem i Återvinningsindustrierna och ansluter till deras remissvar.

•

Stena Recycling avstyrker att kommunalt avfall skall rapporteras till Avfall W eb och
anser att det hade varit lämpligare att rapporteringen skulle ske till Naturvårdsverket.

•

Stena Recycling avstyrker rapporteringskravet i den föreslagna 59 c §
avfallsförordningen.

•

Ikraftträdandet av miljösanktionsavgiften i 11 ka. 8 c § förordningen om
miljösanktionsavgift måste flyttas till ett senare datum.

•

Stena Recycling föreslår att det tydliggörs att internationella sjötransporter är
undantagna från kravet på nationellt tillstånd för avfallstransporter och därmed inte
omfattas av den föreslagna miljösanktionsavgiften enligt 11 kap. 8 b § förordningen om
miljösanktionsavgifter.
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Rapportering enligt 59 d § avfallsförordningen och rapportering till Avfall
Web
Som Stena Recycling uppfattat förslagen till rapporteringsskyldighet då en verksamhetsutövare
har utnyttjat möjligheten till frival i 59 c och d §§ avfallsförordningen så skall avfallsproducenten
rapportera till kommunen om denne själv hanterar avfallet eller transporterar bort det, men
återvinningsentreprenören om denne transporterar bort avfallet. Stena Recycling har svårt att
se vad man tjänar på denna uppdelning av ansvaret som endast gör systemet än mer snårigt.
Det är enligt Stena Recyclings uppfattning tydligare att rapporteringen alltid skall göras av den
som lämnar ifrån sig avfallet, dvs. avfallsproducenten. Vid en sådan ordning skulle man även
komma bort från de sekretessfrågor som Återvinningsindustrierna har lyft i sitt remissvar.
När det gäller rapporteringen till Avfall W eb hänvisar Stena Recycling till skälen som anförts i
Återvinningsindustriernas remissvar.

Miljösanktionsavgift enligt 11 kap. 8 c § förordningen om
miljösanktionsavgifter
Stena Recycling har aktivt deltagit i framtagandet av det elektroniska system för rapportering av
farligt avfall som är under utveckling. Med vetskap om hur långt projektet har kommit och
komplexiteten i frågan är det bolagets starka övertygelse att systemet inte kommer att vara så
rubust när det skall börja användas under sommaren 2020 att det är rimligt att försenad
rapportering in i systemet redan från den 1 januari 2021 skall vara förenat med
miljösanktionsavgift. Ikraftträdandet av denna paragraf måste därför flyttas fram till ett datum då
systemet kan förväntas fungera som tänkt, vilket är minst ett halvår från datum som nu föreslås.

Miljösanktionsavgift enligt 11 kap. 8 b § förordningen om
miljösanktionsavgifter
Stena Recycling motsätter sig inte utredningens förslag att kravet på att endast anlita
transportörer som har anmält eller har tillstånd att hantera avfallet skall avkriminaliseras och
istället skall omfattas av miljösanktionsavgift enligt en ny 11 kap. 8 b § i förordningen om
miljösanktioner. Bolaget vill emellertid i detta sammanhang lyfta frågan hur detta krav har
kommit att uttolkas av vissa tillsynsmyndigheter när det gäller utförsel och export av avfall
genom internationella sjötransporter från svenska hamnar, dvs. avfallstransporter som sker från
svenska utskeppningshamnar ut till internationellt vatten.
Vissa tillsynsmyndigheter har tolkat kravet i 36 § avfallsförordningen (och med hänvisning till
artikel 26 avfallsdirektivet) på så sätt att även dessa transporter måste ha svenskt tillstånd att
transportera avfall. Vi menar att detta strider mot Förenta Nationernas havsrättskonvention
(UNCLOS), där det i artiklarna 17 och 18 om rätt till oskadlig genomfart där att alla staters fartyg
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ges en fundamental rätt att, som grundregel, passera andra länders territorialvatten utan att
inlöpa till inre vatten, liksom att inlöpa till eller gå till havs från inre vatten respektive att anlöpa
en redd eller hamnanläggning utanför inre vatten. Genomfart definieras som oskadlig om den
inte stör kuststatens fred, ordning eller säkerhet.
I artikel 19 lämnas en uppräkning av handlingar inom territorialhavet, som skall anses störa
kuststatens fred, ordning eller säkerhet (punkt 2 a-l). Denna lista av handlingar är uttömmande.
En kuststat får, enligt artikel 20, anta lagar och förordningar i enlighet med konventionens
bestämmelser och andra folkrättsliga regler om oskadlig genomfart med avseende på alla eller
något av de ämnen som uppräknas i artikelns punkt 1 a-h. Kuststatens regelverk kan avse
säkerhet för sjöfarten, för installationer, kablar eller rörledningar eller ha till syfte att skydda
havets levande tillgångar, förhindra överträdelser av kuststatens lagar och föreskrifter om fiske,
tullar, skatter, invandring eller hälsovård m.m., för att bevara kuststaters miljö och förhindra
förorening av denna samt beträffande marinvetenskaplig forskning och hydrografisk
kartläggning. I punkt 2 stadgas att sådana lagar och förordningar inte skall avse utformning,
konstruktion, bemanning eller utrustning av utländska fartyg, om de inte ger uttryck för allmänt
accepterade internationella regler eller standarder (exempelvis antagna av IMO "International
Maritime Organization"). Denna bestämmelse påverkar dock inte kuststatens rätt att exempelvis
vidta och verkställa nationella regelverk för anlöpande av hamn. Den påverkar inte heller en
stats rätt att föreskriva högre standard för sina egna fartyg. Vidare föreskriver artikeln
publiceringsskyldighet för sådana lagar och förordningar antagna av kuststaten (punkt 3).
Utländska fartyg under oskadlig genomfart skall iaktta alla sådana lagar och förordningar,
liksom alla allmänt accepterade internationella förordningar om förhindrande av kollisioner till
sjöss (punkt 4).
Vår tolkning av dessa regler är att Sverige inte kan kräva att fartyg i internationell sjöfart skall ha
svenska tillstånd för avfallstransporter, om fartyget enligt flaggstatens och internationella regler
har rätt att transportera det aktuella godset.
Vi har varit i kontakt med de nederländska myndigheterna för att stämma av hur de har tolkat
kravet i artikel 26 avfallsdirektivet, eftersom stora mängder avfall exporteras från deras hamnar
varje år. Det svar vi fått är att de inte ställer krav på nationellt tillstånd för avfallstransporter för
internationell sjöfart, se bilaga 1. Vid avstämning med ett antal branschorganisationer från
andra EU länder har vi fått samma besked som från Nederländerna.
Vår erfarenhet är att om den tolkning av lagstiftningen som vissa tillsynsmyndigheter har gett
prov på vidhålls kommer det att bli praktiskt omöjligt att skeppa ut avfall från svenska hamnar.
Detta på grund av hur internationella sjötransporter idag går till. När dessa beställs vet man inte
vilket rederi som kommer att utföra transporten, utan det får man reda på ett par veckor innan
lasten skall lastas. Det rör sig då vanligtvis om fartyg som är flaggade utanför Europa och det är
i praktiken ofta omöjligt att få dem att ansöka om tillstånd för avfallstransporter i Sverige och
man riskerar att de väljer andra laster istället.
Den aktuella tolkningen av lagstiftningen innebär således en konkurrensnackdel både för
svensk återvinningsindustri och svenska hamnar. Eftersom efterfrågan på återvunnet material i
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stor utsträckning finns utomlands kommer en större del av exporten av återvunna råvaror att få
ske med lastbil till hamnar utanför Sverige, med högre kostnader och större miljöpåverkan som
följd.
Det är således av yttersta vikt att det innan den föreslagna lagändringen sker tydliggörs att
kravet på tillstånd eller anmälan enligt 36 § avfallsförordningen inte gäller utförsel och export av
avfall som sker från svenska hamnar med internationell sjöfart.
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